รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารกรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒
กําหนดให้อธิ บดีเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทาง แผนปฏิบัติราชการกระทรวง รวมทั้ง กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ บัญญัติให้ส่วนราชการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ได้รับ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมของกรมที่ดิน
กรมที่ดิน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.

: พัฒนาระบบการจัดที่ดนิ ของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด
: ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

ผลผลิต
กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ
- รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน ๔,๐๐๐ แปลง
- ควบคุมและคุม้ ครองที่ดินของรัฐ จํานวน ๔,๒๐๐ เรื่อง
๒. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ แปลง
๓. จัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ๕,๐๐๐ ระวาง
๔. ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชนั้ หนึ่งโดยระบบดาวเทียม ๕๐ สถานี ๕๐,๐๐๐ ระวาง
๕. นําเข้าข้อมูลแนวเขตป่าไม้จากแผนทีร่ ับรองแนวเขตป่าไม้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ บน
ระบบภูมสิ ารสนเทศ จํานวน ๒๐,๐๐๐ ระวาง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดออก
และตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ได้ผลงานจํานวน ๒,๙๒๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ ของ
เป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐได้ผลงานจํานวน ๒,๙๐๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๐
ของเป้ า หมาย ๔,๒๐๐ เรื่ อ ง และใช้ จ่ า ยงบประมาณ ๗๙.๒๔ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๑.๗๓ ของ
งบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๒๘.๓๖ ล้านบาท

๒

จากการดําเนินงานทําให้ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกันมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครบถ้วนทุกแปลง ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหลักเขตที่ดิน หลักเขตที่
สาธารณประโยชน์ และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตําแหน่งที่ตั้ง
ขอบเขตที่ชัดเจนของรูปแผนที่และเนื้อที่ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก
และสามารถใช้ประโยชน์ตามสภาพการใช้ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆได้
๒. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิตอล ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ ของทุก
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผลงานจํานวน ๒๒,๙๗๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๗ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐
แปลง จัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐจํานวน ๓,๕๒๑ ระวาง คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๔๒ ของเป้า หมาย ๕,๐๐๐ ระวาง และใช้จ ่า ยงบประมาณจํา นวน ๗.๕๙ ล้า นบาท คิด เป็น ร้อ ยละ
๑๐๙.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๖.๙๓ ล้านบาท
๓. ยกระดับการรังวัดด้วยแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม โดยการสํารวจตําแหน่งการติดตั้ง
สถานีอ้างอิง ติดตั้งระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จัดสร้างระวางแผนที่
เพื่อการรังวัดด้วยวิธีชั้นหนึ่ง กําหนดการสร้างวางแผนที่ไว้ในเงื่อนไขการจัดหาระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์กําหนดเป้าหมาย ๕๐ สถานี ๕๐,๐๐๐ ระวาง ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจํานวน ๔๐๐.๕๐ ล้านบาท
๔. นํ า เข้ า ข้ อ มู ล แนวเขตป่ า ไม้ จ ากแผนที่ รั บ รองแนวเขตป่ า ไม้ มาตราส่ ว น ๑ : ๔,๐๐๐
บนระบบภูมิสารสนเทศ ได้ผลงาน ๑๓,๕๐๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ระวาง และใช้
จ่ายงบประมาณจํานวน ๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๒.๒๖ ล้านบาท
จากการดําเนินงานสามารถนําข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระวางแผนที่และ
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
มาตรฐานระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาตินําข้อมูลมาจัดทําข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ปัญหา/อุปสรรค
๑. แปลงที่ ส าธารณประโยชน์ ที่ มี ผู้ บุ ก รุ ก หรื อ คั ด ค้ า นไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ทันที
๒. ที่สาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้องชัดเจนและเป็นจริง บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ เขตดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน เขตนิคมฯ ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า
แนวทางแก้ไข
- กําชับผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดําเนินการจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
ให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
- จัดให้มีการทบทวนข้อตกลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓
๑.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. จัดที่ ดินทํากินและที่อยู่ อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง
๒,๒๕๐ ครัวเรือน
๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือน
๓. จัดทําข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตามโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหมู่บ้าน
ป้องกันตนเองชายแดน ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้ผลงานจํานวน
๓,๕๑๐ แปลง ๒,๓๕๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ และร้อยละ ๑๐๔.๔๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง
๒,๒๕๐ ครัวเรือนตามลําดับ และใช้จ่ายงบประมาณ ๙๓.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๖ ของงบประมาณ
ที่ได้รับ จํานวน ๑๒๒.๙๐ ล้านบาท
๒ จัดที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มี
การบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชนใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ร่วมกันและมีราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชุมพร บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีษะเกษ สกลนคร ลพบุรี และตราด ได้ผลงาน
จํานวน ๒,๐๑๙ แปลง ๑,๐๙๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๘ และร้อยละ ๓๒.๖๖ ของเป้าหมาย
๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือน กรมที่ดินให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการและได้จัดสรรงบประมาณใน
การรังวัดแล้วจํานวน ๒,๙๗๓ แปลง และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๔๓.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๐๖.๙๐ ล้านบาท
๓ จัดทําข้ อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ ดิน
แห่งชาติ โดยการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินของ คทช. ที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทํา
แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินงานของโครงการ และพิมพ์แผนที่เพื่อส่งให้ คทช. จังหวัด นําไปใช้ในการสํารวจผู้ถือ
ครองที่ดิน ได้ผลงาน ๓,๐๖๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง
จากการดํ า เนิ น การทํ า ให้ ป ระชาชนที่ ย ากจนมี ที่ ดิ น ทํ า กิ น และอยู่ อ าศั ย พร้ อ มทั้ ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชนและถนนเข้าสู่ที่ทําเกษตรกรรม ซึ่งสามารถ
ขนส่งผลผลิตไปจําหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร
เกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ
ปัญหา/อุปสรรค
๑. จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแผนและงบประมาณการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ชัดเจน
เพราะเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชายแดน การสํารวจข้อมูลทําได้ในระดับกว้าง ไม่สามารถลงลึกใน
รายละเอียดในชั้นปฏิบัติตอ้ งมีการปรับตามความเหมาะสม
- เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่สูงชัน บางแห่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
บริเวณชายแดน และมีโรคระบาด เช่น ไข้มาเลเรีย เป็นต้น

๔
๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบท
- การดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงาน
- ราษฎรผูค้ รอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุก ประสงค์แต่จะได้เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น
- การสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
แนวทางการแก้ไข
๑. การจัดที่ดินทํากินและทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมสํารวจข้อมูล
รายละเอียดเพื่อจัดทําแผนระยะปานกลาง ระยะยาว
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครือ่ งจักรกลที่หมด
สภาพในการใช้งานและงบประมาณในการซ่อมเครื่องจักรกล
- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทหารดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนว
ชายแดน และให้คําแนะนําในการป้องกันโรค
๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบท
- จัดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด/อําเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจราษฎรให้ยอมรับการดําเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
รับรองสิทธิ์ การเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- ให้จังหวัดสํารวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ผลผลิต : ๑ สิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคุ้มครอง
๒ โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. เดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี (งบปกติ) จํานวน ๔,๐๐๐ แปลง
และเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี โดยใช้ (งบกลาง) จํานวน ๘,๐๐๐ แปลง
๒. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในพื้นที่ ๔๒ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง
๓. บริ ห ารจั ด การคํ า ขอออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ จ าก
หลักฐาน ส.ค.๑ จํานวน ๑๘,๖๐๐ แปลง
๔. การจัดทําและให้บริ การระวางแผนที่สํ าหรับการออกโฉนดที่ดิน จํานวน ๑๐,๐๐๐
ระวาง
๕. จัดทํามาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จํานวน ๒,๐๐๐ เรื่อง

๕
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. เดิ น สํ า รวจเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ในบริ เ วณพื้ น ที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ได้ผลงานจํานวน ๕,๐๓๙
แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๙๘ ของเป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง แล้วใช้จ่ายงบประมาณ ๑๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๑๔ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๙.๗๑ ล้านบาท และเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด –
สุไหงปาดี โดยใช้งบกลาง ได้ผลงาน ๔,๔๘๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๘,๐๐๐ แปลง
และใช้จ่ายงบประมาณ ๒๔.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๕๑.๔๐ ล้านบาท แจก
โฉนดที่ดินแล้วจํานวน ๑,๑๓๘ แปลง
๒. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว
สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล ได้ผลงานจํานวน
๘๘,๐๑๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๑ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง แจกโฉนดที่ดินแล้วจํานวน ๘,๒๗๘
แปลง และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๓๓๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน
๔๖๐.๔๘ ล้านบาท
๓. บริ ห ารจั ด การคํ า ขอออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ จ าก
หลักฐาน ส.ค.๑ ได้ผลงานจํานวน ๑๘,๖๕๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๘ ของเป้าหมาย ๑๘,๖๐๐ แปลง
๔. จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้างและ
ให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน สร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจํานวน ๗,๐๖๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๖๓ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๘๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๓๔.๗๒ ล้านบาท
จากการดําเนินการทําให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชน์แล้ว มีหมุดหลักฐาน
แผนที่ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทํางานของกรมที่ดินและรองรับการ
เชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สําหรั บใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนั งสือแสดงสิ ทธิในที่ดินให้
ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการ
พัฒนาที่ดิน ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง อีกทั้งสามารถนําไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
ต้องการ
๕. จัดทํามาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณา
เรื่องการออกโฉนดที่ดินและพิจารณาเรื่องการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้เป็นไปตาม ระเบียบขั้นตอน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ผลงาน ๑,๕๘๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ เรื่อง
จากการดําเนินการทําให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได้รับเอกสาร
สิทธิมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการหาเงินทุนนําไป
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกําลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ และเอกชน
อย่างชัดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
และความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๖

ปัญหา / อุปสรรค
๑. การเดิ นสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิท ธิใ นที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี พื้นที่ที่เดินสํารวจออกโฉนด
ที่ดินมีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ไม่ชัดเจนการกันแนวเขตที่ ดิน ต้ องใช้เวลาและการประสานงานหลาย
หน่วยงานเพื่อดําเนินการ รวมถึงมีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ ใน
ทุกสายสํารวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น
๒. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริหาร
จัดการคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ มีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
ไม่ชัดเจนบางพื้นที่มีการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ ไม่ มี แ นวเขตและตํ า แหน่ ง ที่ ดิ น ชั ด เจน การกั น แนวเขตในที่ ดิ น ต้ อ งใช้ เ วลาและการ
ประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อดําเนินการ
แนวทางแก้ไข
๑. การเดิ นสํารวจเพื่ อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิท ธิใ นที่ดินในบริ เวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครอง
หมู่บ้านให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู้นําศาสนา ผู้นําท้องถิ่น ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
๒. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ และจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันบริหาร
จัดการคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ จากหลักฐาน ส.ค.๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่ในการดูแลรักษาทีส่ าธารณประโยชน์ ต้องจัดทําแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และลดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับ
การพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่๒) เป็นแผนงานที่
ดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในปี ๒๕๕๙ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ๔๓ จั ง หวั ด ได้ แ ก่
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี นครสวรรค์ นครนายก ปทุมธานี
สุพรรณบุ รี สระบุ รี สิ งห์ บุรี สมุ ทรปราการ พระนครศรี อยุธยา สมุทรสงคราม สมุ ท รสาคร ราชบุ รี ลพบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง เพชรบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กระบี่ ชุมพร
ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และระนอง
๑. แผนงานที่ ๒ การจัดทําแผนที่ฐาน
๑.๑ จัดหาภาพถ่ายทางอากาศจ้างบินถ่ายภาพทางอากาศ เป้าหมาย ๔๓ จังหวัด
ซึ่งกรมแผนที่ทหารมีแผนดําเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ ดําเนินการรังวัดหมุดบังคับในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน ๗๕๐ หมุด และภาคใต้
จํานวน ๑,๒๖๔ หมุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําแผนดําเนินงานในพื้นที่ภาคกลางระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๙ เป้าหมาย ๘๙๖ หมุด

๗
๑.๓ ดําเนินการสร้างระวางแผนที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกไปแล้ว จํานวน ๗,๔๐๐
ระวาง ส่วนภาคใต้อยู่ระหว่างดําเนินการสร้างระวางแผนที่ ส่วนภาคกลางกรมแผนที่ทหารได้ส่งมอบภาพถ่ายให้
กรมที่ดินแล้ว ยกเว้นจังหวัด อุทัยธานี บางส่วนและจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วน
๒. แผนงานที่ ๓ งานอํานวยการผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับออกไปตรวจ
ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติในสํานักงานที่ดิน โดยให้คําแนะนํา
แก้ไขปัญหาในด้านไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ครั้ง
๓. แผนงานที่ ๕ การนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
กรมที่ดินจ้างบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูล
แผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ –
งวดที่ ๔ แล้ว รวมทั้งสิ้น ๘,๗๐๑,๑๗๕ แปลง ซึ่งงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับฯได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างกองคลังตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
๔. แผนงานที่ ๖ แผนงานการนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป้าหมาย ๔๓,๐๐๐ ระวาง กรมที่ดินได้ทํา
สัญญากับบริษัทกิจการร่วมค้าล็อกซ์เล่ย์นูแมพ อินฟรา พลัส ขณะนี้แผนงานหลัก (Master Plan) และแผน
ดําเนินงาน (Action Plan) ได้รับความเห็นชอบจากกรมที่ดิน ตามหนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๘.๒ / ๓๗๒๑ ลง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องอนุมัติแผนดําเนินการ (Action Plan) ตามสัญญาจ้างจัดเก็บและนําเข้า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินสําหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว
และการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข กิจการร่วมค้าได้ส่งมอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินครั้งที่ ๒ งวดที่ ๑
(แก้ไข) และครั้งที่ ๓ งวดที่ ๒ แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ
๕. แผนงานที่ ๙ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และใช้จ่ายงบประมาณ รวมจํานวน ๕๑๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑
ของเป้าหมาย ๑,๒๐๘ ล้านบาท
จากการดําเนินงานทําให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ให้เป็นมาตรฐาน สําหรับนําไปจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุนงานราชการส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางใน
การบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาระบบการบริ ก ารประชาชนด้ ว ยระบบออนไลน์
ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
ผลผลิต : ๑. งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
: ๒. งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
กิจกรรม/เป้าหมาย
๑. การให้บริการด้ านทะเบียนและรั งวัดที่ ดินในสํานักงานที่ดิน กําหนดเป้าหมาย
๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย จัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้

๘
๑) งานให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน จํานวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ ราย
๒) งานบริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
๒. การปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดําเนินการดังนี้
๑) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ๔๕๘ แห่ง
๒) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ๕ แห่ง
๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ๓๕ ล้านแปลง
๓. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ดําเนินการดังนี้
๑) ปรับปรุง / ต่อเติมห้องน้ําประชาชนและห้องน้ําคนพิการ จํานวน ๒๕ แห่ง
๒) ปรับปรุงต่อเติมทางลาดคนพิการจํานวน ๕๐ แห่ง
๓) ก่อสร้างห้องน้ําประชาชน และห้องน้ําคนพิการ จํานวน ๕๐ แห่ง
๔. วางมาตรฐานระบบงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานวน ๗,๐๙๕ เรื่อง วางมาตรฐาน
การกําหนดสิทธิในที่ดินจํานวน ๒,๖๐๐ เรื่อง
๕ ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาตรวจสอบขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออก
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต จํานวน ๓๐๐ ราย ๔๐,๐๐๐ แปลง ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียน
อาคารชุด (อ.ช.๑๐) จํานวน ๒๗๐ ราย ๕๖,๗๐๐ ห้องชุด
๖ พัฒนากฎหมายโดย การร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบคําสั่ง จํานวน ๑๐ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์จัดทําคําชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของกรมที่ดิน จํานวน ๗๐ เรื่อง และดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง จํานวน ๑๐,๐๐๐ เรื่อง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑) ดําเนินการให้บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดอื่นๆ ในสํานักงานที่ดิน
มี ผู้ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารทั้ ง สิ้ น ประมาณ ๘,๕๕๓,๒๖๕ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒๗.๖๖ ของเป้ า หมาย
๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆเข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ ๗๐,๒๗๙.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๔๐ ของเป้าหมาย ๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแบ่งเป็นดังนี้
- การให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดินได้ผลงานจํานวน ๘,๒๕๙,๗๑๔ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๖,๓๐๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๒,๒๕๕.๐๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๒,๙๑๖.๙๐ ล้านบาท
- การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๒๙๓,๕๕๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๙ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๙๒๓.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๔ ของงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๑,๑๒๓.๔๐ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
- ปัญหาด้านอัตรากําลัง วัสดุ เครื่องมือใช้ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้บริ ก ารประชาชนได้ ส ะดวกรวดเร็ วอี กทั้ง อาคารสํานั กงานที่ดิน บางแห่ งมี สภาพเก่า ทรุ ดโทรม คั บ แคบ
ไม่สามารถอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้
เพียงพอ
แนวทางแก้ไข
- นําเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทยอยปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อให้
สามารถบริ ก ารประชาชนได้ ส ะดวก รวดเร็ ว และพั ฒ นาจั ด หาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ตลอดจนปรั บ ปรุ ง

๙
โครงสร้างระบบบริหารงานพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นของสังคม
๒) ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดําเนินการดังนี้
- ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ได้จํานวน ๔๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมาย ๔๕๘ แห่ง
- ปรับปรุงต่อเติม ห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้จํานวน ๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง
- ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้จํานวน ๓๖.๑๗ ล้านแปลง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๔ ของเป้าหมาย ๓๕ ล้านแปลง
และใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน ๔๕.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๙
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๗๒.๗๘ ล้านบาท
๓) ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ดําเนินการดังนี้
- ปรับ ปรุง / ต่อ เติม ห้อ งน้ํา ประชาชนและห้อ งน้ํา คนพิก าร ได้ผ ลงานจํา นวน
๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๕ แห่ง
- ปรับ ปรุง ต่อ เติม ทางลาดคนพิ ก ารได้ ผ ลงานจํ า นวน ๕๒ แห่ง คิด เป็ นร้ อยละ
๑๐๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แห่ง
- ก่อสร้างห้องน้ําประชาชนและห้องน้ําคนพิการได้ผลงานจํานวน ๕๑ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แห่ง
และใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการ ๒๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๔.๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๔๖.๒๐ ล้านบาท
๔) งานวางมาตรฐานกระบวนงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาการปรับปรุง
และวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ จาก
สํานักงานที่ดินหน่วยงานต่างๆ แก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้ผลงานจํานวน ๙,๐๔๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕๓ ของเป้าหมาย ๗,๐๙๕ เรื่อง วางมาตรฐานการกําหนด
สิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภท นิติบุคคลเพื่อการศาสนา ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติได้ผลงานจํานวน ๒,๒๑๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๗ ของเป้าหมาย ๒,๖๐๐ เรื่อง
๕) งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจํานวน ๒๕๙ ราย ๓๖,๒๑๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓
และร้อยละ ๙๐.๘๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย ๔๐,๐๐๐ แปลง ตามลําดับ และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
จดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจํานวน ๒๘๗ ราย ๙๒,๖๙๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๓๐ และร้อยละ
๑๖๓.๔๘ ของเป้าหมาย ๒๗๐ ราย ๕๖,๗๐๐ ชุด ตามลําดับ
๖) ดําเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ระเบียบคําสั่ง
ได้ผลงานจํานวน ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย จํานวน ๑๐ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์จัดทําคําชี้แจง
ข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกรมที่ดินได้ผลงานจํานวน ๘๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๒๘
ของเป้าหมาย ๗๐ เรื่อง และดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองได้ผลงานจํานวน ๗,๑๖๗ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ เรื่อง

๑๐
ภาพรวมการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมที่ ดิ น ในทุ ก แผนงาน /
โครงการ ได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ จํา นวน ๕,๗๙๒.๐๗ ล้ า นบาท มี การใช้จ่า ยงบประมาณรวมทั้ ง สิ้น
๓,๙๒๗.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้การใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ โดยกําหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๓ ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนั้นจากการ
ที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๙๒๗.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับ
จํานวน ๕,๗๙๒.๐๗ ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ ๕.๑๙ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในไตรมาสที่ ๔ คือไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๖
นอกจากนี้กรมที่ดินได้รับเงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกรมที่ดินจํานวน ๔๑.๐๒ ล้านบาท
โดยจัดสรรให้กับสํานักงานที่ดินส่วนภูมิภาค ๑๙๔ แห่ง (๒๑๑ รายการ) และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ๑
แห่ง (๑ รายการ) รวม ๒๑๒ รายการ ใช้จ่ายแล้วจํานวน ๓๘.๘๔ ล้านบาท รวม ๒๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

